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puntuit

uitgesproken
Kuisheid is van alle christelijke
deugden de minst populaire.

In samenwerking met

C.S. Lewis

PorNo
Job 31:1
Matth 5:28

Weerbaarheid
Genesis 34:1-2
2 Samuel 13

Kies per stelling waar jij staat.
”Van porno leer je wat seks is”.
”Ik kan mijn grenzen aangeven”.

Relaties
Lukas 1:34
1 Korinthe 7:7-9

”Binnen een relatie mag je genieten van het
strelen van elkaar”.
”Flirten via sociale media kan prima”.
‘Homoseksualiteit moet bespreekbaar zijn.’

Video over
seksualiteit
Samen met de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem
organiseerde het LCJ een themadag over seksualiteit. Puntuit was
erbij voor een videoverslag, waarin jongeren reageren op vragen
over seksualiteit, verliefdheid en seksuele voorlichting.

Homoseksualiteit
Mattheüs 11:28
Psalm 139:13-16

>>puntuit.nl/seksualiteit voor een videoverslag.

bijbelrooster

bijbels actueel

Amnon en Tamar
De Bijbel laat ons op verschillende manieren zien en
weten wat de wil van God is. Soms door middel van
een geschiedenis die ons vertelt hoe het wel moet,
maar soms ook door een geschiedenis die ons vertelt
hoe het nu juist niet moet!
2 Samuël 13 is hier een voorbeeld van. Amnon is
verliefd op Tamar en daardoor is hij alleen maar met

Hot issues
1 Korinthe 10:31
Efeze 5:15-16

zichzelf bezig. Smoorverliefd!! Het wordt zelfs zo
erg dat hij zich als ziek voordoet en zich aanstellerig
gedraagt omdat hij aandacht wil van Tamar. Verliefdheid, die zo mooi en positief kan zijn, slaat hier in
deze geschiedenis om in iets heel negatiefs.
Lees voor jezelf 2 Samuël 13 en beantwoord de
volgende vragen:

1. Welke grenzen worden in dit Bijbelgedeelte overschreden?

Elke week besteedt Puntuit aandacht aan Bijbelstudie rond een
bepaald onder werp. Komende
week is het thema ”Seksualiteit, uit het leven van Simson”, in
samenwerking met het Landelijk
Contact Jeugdwerk (LCJ).
dinsdag

Richteren 14:1-3
Een bekende geschiedenis?

woensdag

Richteren 16:1-3
Simson in Gaza.

donderdag

Richteren 16:3,
Psalm 118:14-24
De poort van Gaza.

vrijdag

Richteren 16:4-6
Simson en Delila.

zaterdag

Richteren 16:7-12
Het spel begint.

zondag

Richteren 16:13-16
Het spel gaat door.

.....................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
......................................................
2. Hoe geeft Tamar haar grenzen aan?
.....................................................................................................................................................................................
......................................................
3. Wat voor gedrag vertoont Amnon? Hoe zie je dat gedrag ook nog in onze tijd?
.....................................................................................................................................................................................
4. Wat voor gevolgen heeft het gedrag van Amnon (zowel voor hemzelf als voor Tamar)?
.....................................................................................................................................................................................
5. Wat zou je Tamar willen adviseren in een gesprek over grenzen aangeven als deze nare gebeurtenis nog
niet plaatsgevonden zou hebben?
.....................................................................................................................................................................................

maandag

Richteren 16:17-20
Het spel is uit.
>>puntuit.nl/bijbelrooster voor uitleg van
de teksten.

